Routebeschrijving – Route directions Loendersloot Groep – Dutch Bicycle Centre

Nederlands (English on page 2):
Het kantoor van de Loendersloot Groep is gevestigd in het Dutch Bicycle Centre in het Honig Complex aan
de Waalbandijk 8b, 6541 AJ, Nijmegen.
Per auto: Check of de nieuwe Nijmeegse brug ‘De Oversteek’ (S100) in uw navigatiesysteem is opgenomen.
Indien niet, zet dan het systeem uit en gebruik de routebeschrijving. Vanaf het noorden rijdt u Nijmegen
binnen via de A325/N325 en volgt u de S100 richting Beuningen. Na de nieuwe Waalbrug ‘De Oversteek’ bij
de eerste rotonde rechtsaf (‘Kanaalhavens’), dan rechtdoor bij het stoplicht. Steeds rechtdoor. Vanaf het
zuiden rijdt u Nijmegen binnen vanaf de A73 bij Knooppunt Neerbosch. Volg de S100 richting Kleve. Voorbij
de afslag Weurt-S102 gaat u bij de volgende rotonde linksaf (‘Kanaalhavens’), dan rechtdoor bij het
stoplicht. Steeds rechtdoor. Parkeren: Direct na het kantoor van Talis aan de linkerkant van de weg linksaf
en parkeren op het grote parkeerterrein van het Honig Complex. Vervolgens loopt u verder oostwaarts,
langs de zijkant van het Honig-gebouw, naar de ingang van het Dutch Bicycle Centre. Parkeer niet langs de
weg, want u riskeert een boete of wielklem.
Per openbaar vervoer: Vanaf station Nijmegen met bus 5 of 85 richting Beuningen/Druten en uitstappen bij
halte Havenweg. Vanaf hier loopt u in drie minuten via de Havenweg de dijk op (richting Waalhaven) en op
de dijk linksaf via de snelfietsroute naar het Honig Complex.
Per fiets en te voet: Het Dutch Bicycle Centre heeft een eigen afrit op de Snelfietsroute NijmegenBeuningen. Vanaf station Nijmegen volgt u het snelfietspad noordwaarts langs concerthal ‘Doornroosje’.
Net voorbij het politiebureau, in de afdaling, verlaat u het snelfietspad en volgt u de Stieltjesstraat en
Kronenburgersingel noordwaarts naar het Joris Ivensplein. Hier linksaf en via de Nieuwe Hezelpoort onder
het spoor door. Even verderop rechtsaf via de snelfietsroute richting Beuningen. U vindt het HonigComplex
aan uw rechterhand (per fiets: 5 min, te voet: 15 min).

English:
Loendersloot Group is based at the Dutch Bicycle Centre in the ‘Honig Complex’, Waalbandijk 8b, 6541 AJ,
Nijmegen, The Netherlands.
By car: Ensure the new road bridge ‘De Oversteek’ (S100) is included in your sat nav data. If not, follow our
directions. From the north, you arrive in Nijmegen via the A325/N325. Follow signs ‘S100 Beuningen’. After
the new river bridge ‘De Oversteek’, turn right at the first roundabout (‘Kanaalhavens’), then go straight on
at the lights, keep straight on. From the south, you arrive in Nijmegen via the A73 Neerbosch junction.
Follow signs ‘S100 Kleve’. After the ‘Weurt/S102’ turn off, go left at the next roundabout (‘Kanaalhavens’).
Then go straight on at the lights, keep straight on. Parking: Immediately after the Talis office on the left
side of the road, turn left and park on the large car park of the Honig Complex. After parking, walk
eastbound along the side of the Honig building to the entrance of the Dutch Bicycle Centre. Do not park on
the roadside, as you may be ticketed or clamped.
By public transport: Go to Nijmegen by train (direct trains from both Amsterdam Central and Schiphol
Airport; from Germany, change from ICE at Arnhem or from Berlin-Amsterdam at Deventer). At Nijmegen
station, take bus 5 or 85 towards Beuningen/Druten. Get off at the Havenweg stop. From here, you walk
via Havenweg (towards ‘Waalhaven’), turn left on the cycle route on the embankment. The ‘Honig
Complex’ will be on your right, within 3 minutes from the bus stop.
By bicycle or on foot: The Dutch Bicycle Centre has its own access on the fast cycle route NijmegenBeuningen. From Nijmegen station, head north via the main cycle route next to the ‘Doornroosje’ concert
hall/students accommodation tower. In the slope down next to the police station, leave the cycle route and
join the Stieltjesstraat road, left at the end (Kronenburgersingel) to Joris Ivensplein. At the end, turn left,
pass through historic railway gate ‘Nieuwe Hezelpoort’. After 100m, turn right onto the fast cycle route
Nijmegen-Beuningen. The ‘Honig Complex’ will be on your right (by bicycle 5 minutes from the railway
station, on foot this is a walk of about 15 minutes).

